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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 Ο ∆ήµαρχος Αγρινίου �ροκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για την �ροµήθεια µέσων ατοµικής �ροστασίας 
(CPV: 18141000-9, 18424300-0, 18444100-4, 35113440-5, 33735100-2, 18142000-6, 
35814000-3, 35113410-6, 18816000-2, 18830000-6, 18143000-3,18221000-4, 35113400-3, 
18441000-2, 18110000-3,συνολικού �ροϋ�ολογισµού 195.576,90 Ευρώ �λέον ΦΠΑ 24%. 
Αναθέτουσα αρχή είναι ο ∆ήµος Αγρινίου (Ταχ. ∆/νση: Χαρ. Τρικού�η 10 – ΤΚ 30131, 
Αγρίνιο, κωδ. NUTS: EL631) µε αρµόδιο για �ληροφορίες: Σταύρου ∆ήµητρα, 
τηλ./fax: 2641360474/2641360277, e-mail: dagrpromithion@agrinio.gr. 
 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µέσω της �λατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και της 
∆ιαδικτυακής �ύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, στο ο�οίο 
καταχωρήθηκε ο διαγωνισµός, µε καταληκτική ηµεροµηνία �αραλαβής των 
�ροσφορών  στις  4/11/2019  και ώρα 17:00:00.  
 Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό α�αιτείται εγγυητική ε�ιστολή συµµετοχής  το   
συνολικό  �οσό της  ο�οίας  ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες εννιακόσια  δώδεκα   διακόσια 
(3.912,00 ) Ευρώ. 
 Προσφορές υ�οβάλλονται για το σύνολο  ή για ένα ή �ερισσότερα είδη.   
 Γλώσσα σύνταξης των �ροσφορών είναι η Ελληνική. 
       Κριτήριο κατακύρωσης είναι η �λέον συµφέρουσα α�ό οικονοµικής ά�οψης 
�ροσφοράς  βάσει της βέλτιστης σχέσης  �οιότητας – τιµής. 

 Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε   έξι ( 6)  µήνες α�ό την  υ�ογραφή της.    
 Παρέχεται �λήρης ηλεκτρονική �ρόσβαση σε όλα  τα  έγγραφα της σύµβασης  α�ό  
την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) : www.cityofagrinio.gr  και 
στην διαδροµή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  - ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ . 
 Ε�ι�λέον  τα έγγραφα  της σύµβασης διατίθενται, άνευ αντιτίµου, α�ό το Τµήµα 
Προµηθειών  της ∆/νσης Οικονοµικών Υ�ηρεσιών του ∆ήµου Αγρινίου (Παλαµά και 
Μαβίλη 6 - Αγρίνιο - 3ος όροφος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 Η ηλεκτρονική α�οσφράγιση των �ροσφορών θα �ραγµατο�οιηθεί  στις 
8/11/2019  και ώρα 10:00 �.µ. µέσω των αρµόδιων �ιστο�οιηµένων στο σύστηµα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.   
 Κατά τα  λοι�ά  ισχύουν τα αναφερόµενα στην   διακήρυξη  του διαγωνισµού , 
τους όρους της ο�οίας �ρέ�ει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόµενοι. 
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